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Sammanfattning 

Negativa hemförhållanden har tidigare visats bidra till depressiva 
symptom. Syftet med denna studie var att undersöka: 1) om 
förhållanden som oro och katastroftänkande är mediatorer mellan 
negativa hemförhållanden och depressiva symptom, 2) om det finns 
några könsskillnader i detta avseende. Studien baserades på 
insamlade data från ett pågående projekt vid Örebro universitet. En 
enkätundersökning utfördes på 18 högstadieskolor i tre mellansvenska 
städer med totalt 2749 elever i årskurs 7 och 8. Resultaten visade en 
positiv korrelation mellan negativa hemförhållanden och depressiva 
symptom, samt att båda faktorerna oro och katastroftänkande partiellt 
medierade mellan negativa hemförhållanden och depressiva symptom. 
Det fanns könsskillnader som visade att flickor som blev utsatta för 
psykologisk kontroll speciellt hade ett katastroftänkande, som 
korrelerade högt med depressiva symptom. Slutsatsen är att 
förhållanden hos människor, som uttalad oro och katastroftänkande, 
till väsentlig grad förklarar varför negativa hemförhållanden har så 
kraftig effekt på ungdomars depressiva symptom.  
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Abstract 

Negative home conditions have previously been shown to contribute 
to depressive symptoms. The purpose of this study was to examine 
whether the conditions worry and catastrophic thinking are mediators 
between negative home conditions and depressive symptoms. The 
data was selected from an existing survey conducted among students 
in grades 7-8 at secondary schools in three Swedish cities. A total of 
2749 secondary school students participated in this cross-sectional 
study. The results showed a positive correlation between negative 
home conditions and depressive symptoms, and both factors worry 
and catastrophic thinking partially mediated between negative home 
conditions and depressive symptoms. The conclusion is that 
conditions in humans, such as pronounced worry and catastrophic 
thinking, to a substantial degreee explains why negative home 
conditions have so powerful effects on young people’s depressive 
symptoms. 
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Negativa hemförhållanden och depressiva symptom hos ungdomar 

Allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa vid någon tidpunkt i livet. Från 1990-

talet och framåt har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2013). Utlösande faktorer kan röra sig om allt från kompisrelationer, 

sömnproblem och dåliga hemförhållanden till oroskänslor, låg självkänsla och dåligt 

självförtroende. Den psykiska ohälsan har kommit att bli allt mer uppmärksammad i dagens 

samhälle, bland annat i media men även genom att det blivit ett vanligare forskningsämne. 

Med denna kunskap om barn och ungas psykiska ohälsa kan villkoren förbättras genom att 

tidigt kunna identifiera symptom, och genom vilka individuella förhållanden som de 

verkar, och därmed kan rätt insatser sättas in och på så sätt undvika onödigt lidande.  

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som kan användas i olika sammanhang. 

Det innebär att välbefinnandet och det vardagliga livet påverkas negativt och innefattar allt 

från nedstämdhet och oro till allvarligare besvär som psykiska sjukdomar där exempelvis 

depression är ett problem. Psykisk ohälsa behöver inte leda till allvarliga konsekvenser men 

det anses viktigt att tidigt identifiera dessa problem hos barn och unga för att undvika 

eventuella framtida besvär och funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2013).  Ett sätt som 

psykisk ohälsa kan ta sig uttryck är genom depression. En person med depressiva symptom 

har en sänkt grundstämning. Depressiva symptom beskrivs som tomhetskänslor, 

skuldkänslor, självmordstankar och att uppleva sig själv som värdelös (Socialstyrelsen, 2013). 

Forskning (Nolen-Hoeksema, 2004) har visat att depression kan utvecklas redan i de tidiga 

ungdomsåren och att symptom i tidig ålder i större utsträckning kan leda till utveckling av 

depression i vuxen ålder. Sammanfattningsvis har uppvisande av depressiva symptom ökat 

bland barn och ungdomar, vilket visats kunna leda till en utveckling av depression senare i 

livet. 
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Depressiva symptom kan ses utifrån olika teorier. En av de första kognitiva teorierna 

om depression var Aaron Becks teori där han beskrev att människor med depressiva symptom 

ser världen genom negativa tankar. Han menade att deprimerade människor har ett negativt 

sätt att tänka om sig själva, världen och framtiden och ignorerar det som är bra. I 

longitudinella studier (Nolen-Hoeksema, 2004) har det visats att ett negativt tankesätt kan 

leda till depression över tid. I en studie av Garnefksi, Legerstee, Kraaij, Van Den Kommer 

och Teerds (2002) jämfördes hur barn respektive vuxna använde sig av kognitiva 

copingstrategier vid upplevda depressiva symptom. Den största skillnaden forskarna fann var 

att vuxna använder sig av fler copingstrategier än barn. Ett exempel är så kallad positiv 

omvärdering, vilket innebär försök att skapa en positiv inställning till en negativ livshändelse. 

Dock visades det att depression hos både barn och vuxna främst påverkades av grubbel, oro, 

skuldbeläggande av sig själv och genom att ha katastroftankar.  

Uppvisande av depressiva symptom har i forskning visats variera mellan flickor och 

pojkar. I en longitudinell studie (Hankin et al., 1998; Sanstrock, 2011) undersöktes 

könsskillnader i depression över en tioårsperiod och redan vid 13-års ålder upptäcktes en 

skillnad i frekvens mellan flickor och pojkars depressiva symptom, där flickor i högre 

utsträckning visade sådana symptom. Den största skillnaden visades dock i åldrarna 15-18 då 

depressiva symptom förekom dubbelt så ofta hos flickorna. Förklaringar till varför flickor 

oftare uppvisar depressiva symptom kan vara att de utsätts för mer diskriminering, oftare har 

lägre självkänsla och är oroliga för sitt utseende. Flickor tenderar även grubbla och oroa sig 

mer över sina depressiva symptom och kan på så sätt förstärka dem (Sanstrock, 2011). I en 

studie av Nolen-Hoeksema och Girgus (1994) beskrevs skillnader mellan flickor och pojkars 

uppvisande av depressiva symptom i åldrarna 11-15 år. I de tidiga åldrarna var orsakerna till 

varför flickor och pojkar blev deprimerande ofta desamma, även om de orsakerna var mer 

vanligt förekommande bland flickor. Flickor bar även redan innan tonåren på fler riskfaktorer 
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för depression, som sedan utvecklades i och med att de utsattes för påfrestningar under 

tonåren. Dessa riskfaktorer utvecklades i kombination med sociala och biologiska 

påfrestningar och ledde till en ökning av depressiva symptom. Sammanfattningsvis visar 

forskning att flickor generellt är mer känsliga för både yttre och inre faktorer som kan leda till 

psykisk ohälsa. 

Att försöka förutse vad som ska hända och ibland känna oro inför vissa situationer och 

händelser är ett naturligt beteende som de flesta människor emellanåt upplever. Men för en 

del människor går oroandet till överdrift och blir istället till ett problem. I forskning (Hughes, 

Alloy & Cogswell, 2008) nämns båda begreppen oro och grubbel när ett repetitivt negativt 

tankesätt beskrivs. Oro och grubbel anses vara överlappande genom att båda begreppen 

innehåller självfokusering och repetitiva tankeprocesser som försvagar adaptiva kognitiva 

förmågor. Eftersom oro och grubbel är så pass lika begrepp kommer fortsättningsvis enbart 

benämningen oro att användas i denna studie. 

 Oron är kopplad till att tänka på tidigare händelser som att grubbla över vad som 

hänt. Den är även kopplad till olika situationer som kan tänkas hända i framtiden och detta är 

ett sätt för oss människor att undvika och förbereda oss för dessa hot (Verstraeten, Bijttebier, 

Vasey & Raes, 2011). Oro kan uppstå vid vardagliga problem som enkelt kan lösas eller vid 

allvarligare situationer. Vissa människor är mer känsliga för oro och kan börja tänka tankar 

som ”tänk om detta händer…” vid olika situationer (Davey et al., 2012). Människor med 

kronisk oro utvecklar fler katastroftankar än dem som inte oroar sig. De tenderar också att 

skatta sannolikheten att en katastrof ska inträffa som högre än dem som inte lider av kronisk 

oro (Harvey & Greenall, 2003). När oron inte längre går att kontrollera tenderar dessa tankar 

att övergå till ett katastrofiskt tänkande. 

En katastroftanke hos ett barn kan vara: “tänk om inte bussen går i tid, då blir jag 

försenad till skolan vilket kommer leda till att jag blir sen till lektionen och alla i klassen 
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kommer skratta åt mig”. Katastroftänkande innebär att individen konstant oroar sig och ältar 

de tänkbara negativa utfall som kan inträffa. Personer med ett katastrofiskt tankesätt 

övertygar sig själva att det värsta tänkbara kommer att inträffa, men både sannolikheten för 

att det ska ske samt eventuella konsekvenser överdrivs ofta av dessa personer (Davey, 2012; 

Harvey & Greenall, 2003). Katastroftankar beskrivs som negativa repetitiva tankar men kan 

även fungera som en form av undvikande copingstrategi för att försvåra bearbetningen av 

känslomässiga och fysiska reaktioner. Tidigare forskning (Harvey & Greenall, 2003; Hiller, 

Lovato, Gradisar, Oliver & Slater, 2014; Landström Flink, Boersma & Linton, 2013) har 

främst fokuserat på katastroftänkande vid smärta och sömn och har då funnit samband mellan 

exempelvis katastroftankar och sömnproblem både hos ungdomar och hos vuxna. Att lida av 

sömnstörningar har också visat sig leda till fler katastroftankar om konsekvenserna av att inte 

få tillräckligt med sömn. Psykologiska faktorer är viktiga för upplevelsen och hanteraringen 

av smärta, och katastroftankar har visats sig ha en negativ påverkan på upplevelsen. Kan detta 

förklara varför katastroftankar uppstår?  

Landström Flink et al. (2013) har föreslagit en ny konceptualisering och att fokus bör 

läggas på funktionen för att öka förståelsen för vad katastroftänkande innebär och varför vissa 

upplever det. Katastroftankar föreslås vara ett problemlösande beteende för att minska 

negativa känslor vid till exempel smärta eller andra stimuli. Det kan ses som en process där 

man inte bör se känslor, kognitioner och beteenden separat utan de hör ihop. Att uppleva 

katastroftankar innebär att oron inte längre är kontrollerbar, utan den utvecklas i flera steg till 

ett repetitivt tänkande.   

Hemmet är för de flesta av oss en trygg miljö där vi kan känna oss säkra. Men alla 

upplever inte denna säkerhet. Tänk att som barn behöva uppleva denna plats som otrygg, att 

tvingas leva med skuld och skam och med en osäkerhet om du är älskad eller inte. Barn kan 

uppleva att vårdnadshavaren inte bryr sig om eller förstår dem, och om de uttrycker att de mår 
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dåligt kan de uppfatta att vårdnadshavaren reagerar genom att bli arg (BRIS, 2012). Negativa 

hemförhållanden har visats vara en faktor till varför barn och ungdomar uppvisar depressiva 

symptom (Restifo & Bögels, 2009; Sheeber, Hops, Alpert, Davis & Andrews, 1997). Eftersom 

dessa barn upplever mindre stöd och uppskattning från familjen kan det bidra till en ökad 

osäkerhet. Dessa negativa hemförhållanden kommer i denna studie att benämnas som 

psykologisk kontroll, från engelskans “psychological control”. Psykologisk kontroll är en 

form av manipulation av barnet då vårdnadshavaren antingen är överdrivet kritisk eller 

kontrollerande (Barber, 1996). Denna typ av kontroll inkräktar på barnets psykologiska och 

emotionella utveckling då vårdnadshavaren till exempel kan dra tillbaka sin kärlek eller sluta 

prata med barnet (Barber, Stolz & Olsen, 2005). En eller båda vårdnadshavarna kan försöka 

kontrollera barnets emotionella och psykologiska behov genom att få barnet att känna skuld 

och skam. Denna typ av dysfunktionella relation har visats leda till större risk för depression 

hos barnet (Barber, 1996). Psykologisk kontroll kan vara en orsak till att barn och unga får 

internaliserade problem och psykologisk kontroll har i flera studier kopplats till lågt 

självförtroende, ångest och depressiva symptom (Barber, 1996; Livotsky & Dusek, 1985, ref. 

i Schleider, Vélez, Krause & Gillham, 2014; Nanda, Kotchick & Grover, 2012; ref. i 

Schleider et al., 2014). Hos barnet kan detta leda till rädsla och upplevelse av att inte få någon 

kärlek om det inte agerar utifrån vårdnadshavarens krav. 

Ett grundläggande behov människor har är närhet och relationer till andra. Särskilt 

viktig är relationen mellan barn och vårdnadshavare då barnet genom observation av 

vårdnadshavaren lär sig interagera med andra. Barn som upplever otrygghet och känner att de 

inte är skyddade av sin omgivning kan få interna problem och ifrågasätta sig själv och sina 

förmågor. Att sakna en stabil relation till sin vårdnadshavare kan leda både till depression och 

antisocialt beteende (Barber et al., 2005; BRIS, 2012). Psykologisk kontroll kan alltså leda till 
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att barnets utveckling av självständighet hämmas i och med det emotionella beroendet till 

vårdnadshavaren (Pettit, Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001). 

Den psykiska ohälsan bland unga ökar inom hela gruppen, inte enbart hos särskilt 

utsatta individer. Detta kan delvis förklaras med att barn och unga påverkas av förändringar i 

samhället och de miljöer de vistas i (Socialstyrelsen, 2013). Enbart miljöfaktorer och negativa 

hemförhållanden kan inte förklara varför vissa ungdomar drabbas av psykisk ohälsa medan 

andra i liknande situationer inte gör det. Människor har olika behov och krav på sin 

omgivning och även olika biologiska förutsättningar som kan påverka den psykiska hälsan 

(BRIS, 2012).  Enligt stress-sårbarhets modellen (Nolen-Hoeksema, 2004; Socialstyrelsen, 

2010) har alla människor olika grader av sårbarhet och är därmed mer eller mindre känsliga 

för stress och andra påfrestningar. Denna sårbarhet är ett samspel mellan medfödda 

egenskaper och upplevelser under uppväxten och avgör hur individen reagerar på 

påfrestningar. 

Tidigare studier (Barber, 1996; Restifo & Bögels, 2009; Sheeber et al., 1997) har 

undersökt och funnit ett samband mellan negativa hemförhållanden och depressiva symptom. 

Syftet med denna studie är att ytterligare undersöka detta samband och se om faktorerna oro 

och katastroftänkande kan fungera som mediatorer och förklara varför negativa 

hemförhållanden kan leda till uppvisande av depressiva symptom. Vad som även kommer 

undersökas är om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar i detta avseende. 

Forskningsfrågorna som ställs är: 1) Kan faktorerna oro och katastroftänkande förklara 

kopplingen mellan upplevelsen av psykologisk kontroll i hemmiljön och depressiva symptom 

hos ungdomar? och 2) finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar?  

Metod 

Deltagare          

 Målsamplet för denna studie bestod av 3262 elever, varav 2749 var närvarande i 
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skolan när datainsamlingen genomfördes, och deltog i studien. Detta innebar ett bortfall på 16 

% (varav 3,7 % berodde på att elevernas föräldrar sade nej till deras barns deltagande). Av de 

2749 elever som var närvarande i skolan när datainsamlingen genomfördes var 1442 flickor 

och 1307 pojkar. Studien bygger på insamlade data från elever i årskurs 7 och 8 från 18 

högstadieskolor i tre mellansvenska städer och är en del av ett pågående forskningsprojekt vid 

Örebro universitet. Projektet är en longitudinell studie som påbörjades år 2014 då 

testdeltagarna gick i årskurs 7 respektive 8. Dessa elever kommer sedan följas under en 

femårsperiod. Undersökningen är en tvärsnittsstudie då data från den första insamlingen 

analyseras. Det partiella bortfallet från mätskalorna var: psykologisk kontroll (3,3 %), 

depressiva symptom (1,1 %), katastroftänkande (2,2 %) och oro (1,9 %). 

Mätinstrument 

 För att undersöka faktorerna psykologisk kontroll, depressiva symptom, 

katastroftänkande och oro analyserades data från en tidigare genomförd enkätundersökning. 

För att mäta de olika faktorerna användes fem olika skalor (se nedan).  

Psykologisk kontroll. Eleverna fick svara på frågor om sina föräldrars beteenden. 

Frågorna var uppdelade i två delar (Tilton-Weaver et al., 2010). Den ena delen bestod av 

frågor kring hur föräldrarna vanligtvis reagerade när barnet berättade saker om sig själv. Det 

mättes med en skala benämnd Föräldrars negativa reaktioner på barnets öppenhet. Frågor 

som ingick var exempelvis: “Har det hänt att du berättat saker för dina föräldrar, och sedan 

fått ångra att du gjorde det?” och “Har du blivit bestraffad för något som du spontant berättat 

för dina föräldrar?”. Dessa frågor besvarades med svarsalternativ mellan 1-5, där 1 

motsvarade Har aldrig hänt och 5 motsvarade Väldigt ofta, α =.85. Den andra delen mätte 

Föräldrars skuldbeläggande och emotionella reaktioner. Den var uppdelad i påståenden om 

mammans respektive pappans reaktioner, och då det fanns en hög korrelation mellan 

mammans och pappans reaktioner (r = .60) så slogs båda föräldrarnas rapporter ihop till en 
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skala. Skalan bestod av påståenden om vad föräldrarna gör när barnet gjort något som de inte 

gillar.  Exempel på påståenden var: “Får dig att känna dig skyldig länge” och ”Struntar i dig 

om du försöker förklara”. Dessa påståenden besvarades med svarsalternativ mellan 1-3, där 1 

motsvarade Aldrig, och 3 motsvarade Oftast, α =.87 

Depressiva symptom. För att mäta elevernas depressiva symptom användes CES-D, en 

skala med 20 påståenden som ställdes till deltagarna (Weissman, Orvaschel & Padian, 1980). 

Exempel på påståenden var “Oroat mig för saker som jag inte brukar oroa mig för” och “Känt 

mig för trött för att göra något”. Dessa påståenden kunde besvaras med en femgradig skala 

där 1 motsvarade Aldrig och 5 motsvarade Mycket ofta, α =.94.          

Katastroftänkande. För att mäta elevernas katastroftänkande användes skalan The 

Children’s Response Styles Scale (CRSS) (Rood, Roelofs, Bögels & Alloy, 2010). Exempel 

på frågor var: “Då jag tänker på att jag skulle ha gjort saker annorlunda” och “Då tänker jag: 

varför kan jag inte sluta känna såhär?”. Frågorna besvarades med svarsalternativ mellan 1-5, 

där 1 motsvarade Aldrig och 5 motsvarade Alltid, α = .81.  

Oro. För att mäta elevernas grad av oro användes skalan The Penn State Worry 

Questionnaire for Children (PSWQ-C) (Chorpita, Tracey, Brown, Collica & Barlow, 1997). 

Exempel på påståenden var: “Min oro för saker stör mig verkligen” och “Jag vet att jag inte 

borde oroa mig, men jag kan inte låta bli” och de besvarades med alternativen 1-4 där 1 

motsvarade Stämmer inte alls och 4 motsvarade Stämmer helt och hållet, α = .89. 

Procedur 

Data samlades in genom en enkätundersökning. Eftersom eleverna var minderåriga 

skickades först ett informationsbrev ut till vårdnadshavarna. Vid invändningar mot ett 

deltagande i studien uppmanades vårdnadshavarna att skicka in en förfrankerad talong där de 

kryssade för alternativet att de inte ger sitt medgivande till barnets deltagande. 

Enkätundersökningen besvarades i skolmiljön och leddes av tränade testledare. Testledarna 
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gav information till testdeltagarna och förklarade att enkäten var anonym och att dem själva 

fick välja om de ville delta i studien. Besvarandet av frågorna tog två till tre timmar och under 

tiden gavs testdeltagarna energigivande påfyllning för att bibehålla koncentrationen. Varje 

klass som deltog i studien fick 300 kr till den gemensamma klasskassan. Projektet har 

godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Statistiska analyser 

Analyserna gjordes i Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. 

Regressionsanalyser genomfördes för att analysera de medierande förhållandena mellan 

psykologisk kontroll i hemmet och depression. 

Resultat 

Sambandsanalys mellan psykologisk kontroll, oro, katastroftänkande och depressiva 

symptom 

För att undersöka om det fanns signifikanta samband med depressiva symptom för de 

variabler som används i studien utfördes Pearsons korrelationsanalys (se Tabell 1). Tabellen 

visar att sambandet mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom var signifikant (r = 

.48, p <.001). Oro hade en hög korrelation med depressiva symptom (r = .69, p <.001). 

Katastroftänkande visades också ha en hög signifikant korrelation med depressiva symptom (r 

= .63, p <.001).  

 

 

 

 

 

 

 



HEMFÖRHÅLLANDEN	  OCH	  DEPRESSIVA	  SYMPTOM	   12	  

Tabell 1 

Pearsons korrelationer mellan den oberoende variabeln psykologisk kontroll, 

de potentiellt medierande faktorerna oro och katastroftänkande och den 

beroende variabeln depressiva symptom för totalen, flickor och pojkar 

_____________________________________________________________ 

 Variabler   Depressiva symptom 
    ______________________________________ 
     Flickor  Pojkar  Totalt  
_____________________________________________________________ 
Psykologisk kontroll:   .50***  .48***  .48*** 

    (N = 1264) (N = 1386) (N= 2650) 
 

Oro     .67***  .60***  .69*** 
     (N = 1288 ) (N = 1400) (N = 2688) 
 
Katastroftänkande   .64***  .50***  .63*** 
     (N = 1282 ) (N = 1398 ) (N = 2680)  
______________________________________________________________ 
Not.  Inom parantes redovisas antalet elever för respektive korrelation 
 ***p<.001  
 
Förekomsten av depressiva symptom i samband med psykologisk kontroll och oro 

För att se direkta och indirekta effekter av de oberoende variablerna psykologisk 

kontroll och oro, och för att undersöka mediering (se Baron & Kenny, 1986), användes 

multipla regressionsanalyser (se Figur 1). I en första analys var depressiva symptom den 

beroende variabeln och faktorerna psykologisk kontroll och oro var de oberoende variablerna. 

I en andra analys var oro den beroende variabeln och psykologisk kontroll den oberoende. 

Dessa två regressionsanalyser har summerats i den övre delen av Figur 1. När dessa typer av 

multipla regressionsanalyser görs för att testa mediering kallas de i litteraturen för “path 

analyses” eller medierande analyser. Om det inte finns något samband mellan psykologisk 

kontroll och depressiva symptom när de medierande faktorerna är med i regressionsanalysen 

sägs det att dessa medierande faktorer ”förklarar” sambandet mellan psykologisk kontroll och 

depressiva symptom. Om de medierande faktorerna delvis minskar sambandet mellan 

psykologisk kontroll och depressiva symptom är de partiellt medierande.  Figur 1 visar att det 
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fanns en direkt effekt mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom (β = .26). 

Sambandet mellan psykologisk kontroll och oro var även det signifikant (β = .38). Sambandet 

mellan oro och depressiva symptom var speciellt kraftigt (β = .59). Den indirekta effekten av 

psykologisk kontroll, oro och depressiva symptom visade på ett signifikant samband (β = .22; 

d.v.s., .38 x .59). Slutsatsen är att oro är en partiell medierande faktor mellan psykologisk 

kontroll och depressiva symptom (som kan ses i Tabell 1 fanns det ursprungligen ett samband 

på .48, p <.001, mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom, men det sambandet 

minskade till .26, p <.001, när den antagna medierande faktorn oro var med i 

regressionsekvationen som kan ses i övre delen av Figur 1). Det fanns således ett direkt 

samband mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom som inte kan förklaras av oro 

(β = .26). Men den indirekta effekten, det vill säga kopplingen mellan psykologisk kontroll 

och depression som kan förklaras av individuella skillnader i oro, är i nästan lika stark (β = 

.22) som den direkta. 

 
Förekomsten av depressiva symptom i samband med psykologisk kontroll och 

katastroftänkande 

För att undersöka om katastroftänkande var en mediator mellan psykologisk kontroll 

och depressiva symptom utfördes nya multipla regressionsanalyser (se nedre delen i Figur 1). 

Analyserna gjordes på samma sätt som tidigare redovisats för den medierande faktorn oro. 

Figur 1 visar att den direkta effekten mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom 

visade på ett signifikant samband (β = .28, p <.001). I korthet, även här fanns det en direkt 

koppling mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom som inte kan förklaras av 

katastroftänkande. Men den påverkan av psykologisk kontroll som kan förklaras av 

katastroftänkande var nästan av samma storleksordning (den indirekta effekten) som den 

direkta (β = .20, d.v.s. .27 x .53).  
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Figur 1  

Analyser av de medierande förhållandena oro och katastroftänkande.  

    
Analyser av faktorer (oro och katastroftänkande) som antas fungera som mediatorer 

mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom för båda könen 

För att undersöka skillnader mellan den oberoende variabeln psykologisk kontroll, de 

två antagna medierande variablerna oro och katastroftänkande, och den beroende variabeln 

depressiva symptom både för flickor och pojkar användes Pearson’s korrelationsanalys (se 

Tabell 1). Tabellen visar att det inte var någon större skillnad mellan flickor och pojkar i 

korrelationen mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom (flickor, r =.50, pojkar, r 

=.48, p <.001). Sambandet mellan oro och depressiva symptom visade inte heller någon 

märkbar skillnad (flickor, r = .67, pojkar, r =.60, p <.001). Den största skillnaden visades i 

korrelationen mellan katastroftänkande och depressiva symptom (flickor, r =.64, pojkar, r 

=.50). Den skillnaden var statistiskt signifikant (Fisher Z =11.00, p <.001).  

 
Förekomsten av depressiva symptom i samband med psykologisk kontroll och oro hos 

flickor respektive pojkar 
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För att undersöka om det fanns könsskillnader när oro var medierande faktor utfördes 

nya pathanalyser separat för könen på samma sätt som tidigare (se övre delen av Figur 2). 

Figuren visar att det inte var någon könsskillnad i den direkta effekten mellan psykologisk 

kontroll och depressiva symptom (flickor, β =.29, pojkar, β =.29, p <.001). Ingen könsskillnad 

visades heller vid sambandet av psykologisk kontroll och oro (flickor, β =.37, pojkar, β =.37, 

p <.001). En liten skillnad fanns i sambandet mellan oro och depressiva symptom (flickor, β 

=.56, pojkar, β =.50, p <.001). Den indirekta effekten mellan psykologisk kontroll, oro och 

depressiva symptom visade på nästintill samma resultat för flickor och pojkar (flickor, β =.21, 

pojkar, β =.19, p <.001).   

Förekomsten av depressiva symptom i samband med psykologisk kontroll och 

katastroftänkande hos flickor respektive pojkar 

På samma sätt undersöktes könsskillnader med katastroftänkande som medierande 

faktor (se nedre delen av Figur 2). Resultatet i Figur 2 visar att det var en liten könsskillnad i 

den direkta effekten mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom (flickor, β =.29, 

pojkar, β =.35, p <.001). Ytterligare en liten könsskillnad visades vid sambandet av 

psykologisk kontroll och katastroftänkande (flickor, β =.39, pojkar, β =.34, p <.001). Den 

största skillnaden mellan könen visades i sambandet mellan katastroftänkande och depressiva 

symptom. Speciellt hos flickor fanns ett högt samband mellan katastroftänkande och 

depressiva symptom (β =.53, p <.001) jämfört med pojkar (β =.38, p <.001). Den indirekta 

effekten mellan psykologisk kontroll, katastroftänkande och depressiva symptom skiljdes 

även åt (flickor, β =.21, pojkar, β =.13, p <.001). Sammanfattningsvis visar resultaten att det 

fanns individuella skillnader mellan könen som förklaras av den indirekta effekten där flickor 

påverkas mer av katastroftänkande i uppvisande av depressiva symptom. Resultatet som 

utmärkte sig var sambandet mellan katastroftänkande och depressiva symptom där flickor 

visade högre samband än pojkar. 
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Figur 2 

Multipel regressionsanalys för flickor & pojkar 

 

Diskussion 

Barn och ungdomar behöver förståelse och positivt bemötande för att må bra och för 

att utvecklas till välmående vuxna. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat de 

senaste åren och det är viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer och problembeteenden, och 

förklara dem, för att förhindra en eventuell negativ utveckling. Denna studies syfte var att 

undersöka psykisk ohälsa hos ungdomar och finna mediatorer mellan psykologisk kontroll i 

hemmet och depressiva symptom, samt finna skillnader mellan flickor och pojkar. Oro och 

katastroftänkande förväntades vara mediatorer mellan psykologisk kontroll och depressiva 

symptom och detta bekräftades av resultaten. Båda faktorerna oro och katastroftänkande var 

partiella medierande effekter mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom. Det fanns 

direkta effekter som inte förklaras av dessa faktorer, men den indirekta effekten skilde sig inte 

så mycket från den direkta effekten. Tidigare forskning har funnit kopplingar mellan 

psykologisk kontroll och depression (Barber, 1996; Restifo & Bögels, 2009; Sheeber et al., 
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1997) men vad denna studie ytterligare bidrar med är kunskapen att mediatorerna oro och 

katastroftänkande kan öka risken att drabbas av depressiva symptom i samband med 

psykologisk kontroll i hemmet. Oro korrelerade högt med depressiva symptom och visade sig 

vara den kraftigaste mediatorn mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom. Även 

katastroftänkande korrelerade högt med depressiva symptom och den indirekta effekten av 

katastroftänkande visade på ett signifikant samband mellan psykologisk kontroll och 

depressiva symptom. Alltså visade resultaten från denna studie att unga som upplever 

psykologisk kontroll i sin hemmiljö också har en hög grad av depressiva symptom i och med 

de direkta och indirekta effekterna av oro och katastroftänkande. Det fanns könsskillnader 

som visade att flickor som blev utsatta för psykologisk kontroll speciellt hade ett 

katastroftänkande, som korrelerade högt med depressiva symptom. Sammanfattningsvis talar 

dessa resultat för att psykologisk kontroll tillsammans med oro och katastroftänkande leder 

till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa samt att flickor uppvisar mer depressiva symptom i 

samband med katastroftänkande. 

Långt ifrån alla drabbas av psykisk ohälsa, så vad är det som påverkar att vissa barn 

och ungdomar uppvisar depressiva symptom medan andra inte gör det? Stress-

sårbarhetsmodellen (Nolen-Hoeksema, 2004; Socialstyrelsen, 2010) kan tänkas förklara 

varför påfrestningar i miljön kan påverka barn och ungdomars psykiska hälsa på olika sätt. En 

sådan påfrestning i hemmiljön kan vara vårdnadshavarnas psykologiska kontroll. Kopplingen 

mellan psykologisk kontroll och depressiva symptom visades sig i denna studie hänga nära 

samman med ungdomarnas oro och katastroftänkande, det vill säga att negativa 

hemförhållanden som leder till depressiva symptom till stor del kan förklaras av ungdomars 

allmänna oro och katastroftänkande. Barnet kan antingen redan ha en hög medfödd sårbarhet 

som synliggörs i och med den psykologiska kontrollen eller så kan sårbarheten utvecklas vid 

denna typ av bemötande. När vårdnadshavare använder sig av psykologisk kontroll kan alltså 
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barn och unga utveckla oros- och katastroftankar som i sin tur kan leda till uppvisade av 

depressiva symptom. 

Resultaten i denna studie visade att barn som utsätts för psykologisk kontroll i hög 

grad är oroliga och katastroftänkande. Det kan tänkas förklaras av att barn ännu saknar bra 

copingstrategier för att hantera påfrestningar men också av att den psykologiska kontrollen 

kan ha bidragit till att barn utvecklat en högre grad av sårbarhet. Följden av den psykologiska 

kontrollen blir således att risken för att drabbas av depression ökar. Att känna stark oro eller 

ha katastroftankar kan ses som en form av copingstrategi eller problemlösande beteende. 

Detta för att minska negativa känslor som kan uppstå vid olika stimuli eller för att försöka 

förhindra framtida traumatiska händelser (Landström Flink et al., 2013). Om ett barn utsätts 

för psykologisk kontroll och sedan upplever oro eller katastroftankar kan det tänkas vara en 

omedveten försvarsmekanism. Istället för att tänka på de dåliga hemförhållandena kan barnet 

rikta fokus åt annat håll och oroa sig över andra saker än den egentliga anledningen till varför 

de är bekymrade eller mår dåligt.  

Den psykiska ohälsan har ökat både bland flickor och pojkar och det finns likheter 

mellan vad dem generellt mår dåligt över men det finns även en del skillnader i hur de 

reagerar (BRIS, 2012). Pojkar tenderar att distansera sig mer för människor de har omkring 

sig. De riktar vanligtvis sin ilska utåt och om de mår dåligt lägger de för det mesta ansvaret på 

andra människor. Flickor är generellt inte lika utåtagerande som pojkar. De vänder det ofta 

inom sig och tar själva på sig skulden för att de mår dåligt och känner sig värdelös. Ju högre 

psykologisk kontroll en vårdnadshavare utsätter sitt barn för desto mer negativa emotioner 

kan barnet komma att visa nästkommande dag. Detta kan då tolkas av vårdnadshavaren som 

att det haft en påverkan på barnet och den psykologiska kontrollen kan för stunden minska 

(Aunola, Tolvanen, Viljaranta & Nurmi, 2013). Barnets personliga karaktärsdrag kan också 

påverka hur det blir uppfattat och blir bemött av vuxna. Ett stökigt barn med växlande humör 
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kan få mer skäll medan ett mer introvert och ängsligt barn kan bemötas med oförståelse, 

vilket i sin tur kan leda till sämre självkänsla hos barnet (Socialstyrelsen, 2010). Då barnets 

beteende kan påverka vårdnadshavarens agerande kan det tänkas leda till en ond cirkel där 

barnet återigen korrigerar sitt beteende efter hur vårdnadshavaren reagerar. Pojkars generellt 

synliga negativa emotioner kan tänkas få en viss form av uppmärksamhet medan flickor 

oftare har inre negativa emotioner, vilket kan leda till sämre självkänsla, något som sedan 

tidigare kopplats ihop med depression. I och med detta kan ett mönster ses till varför flickor 

mår sämre psykiskt än vad pojkar gör och varför de agerar på olika sätt när de mår dåligt.  

Eftersom tidigare forskning (Hankin et al., 1998; Sanstrock, 201) har beskrivit stora 

skillnader mellan flickor och pojkars uppvisande av depressiva symptom förväntades 

resultaten i denna studie visa på detsamma. Flickorna förväntades visa större samband än 

pojkarna på den oberoende variabeln psykologisk kontroll och de potentiellt medierande 

faktorerna oro samt katastroftänkande i relation till depressiva symptom. Det har visats att det 

redan vid 13-års ålder finns en skillnad mellan pojkar och flickors förekomst av depressiva 

symptom. I och med att testdeltagarna i studien var i åldrarna 13-15 förvånade resultatet att 

det inte visades någon större skillnaden mellan könen i sambandet mellan psykologisk 

kontroll och depressiva symptom. Det visade sig att det enbart var vid katastroftänkande som 

flickorna hade ett betydligt kraftigare samband med depressiva symptom. Varför flickorna i 

studien visade ett kraftigare samband med depressiva symptom än pojkarna i samband med 

katastroftänkande kan tänkas förklaras med en högre individuellt medfödd sårbarhet men 

också att dem behandlas olika, till exempel genom att flickor utsättas för mer diskriminering 

(Sanstrock, 2011). Tidigare forskning (Hankin et al., 1998; Sanstrock, 2011) har visat att vid 

åldrarna 15-18 uppvisar flickor dubbelt så mycket depressiva symptom än vad pojkar gör. 

Även om sambandsskillnaderna mellan flickor och pojkar i denna studie inte var så stora som 
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förväntat kan det i likhet med tidigare studier komma att visa sig en större skillnad vid senare 

mättillfällen då ungdomarna i studien blivit äldre. 

En svaghet med denna studie är att resultaten analyserats efter endast ett mättillfälle. 

Det går då att se en koppling mellan psykologisk kontroll, oro, katastroftänkande och 

depressiva symptom men inte hur utvecklingen sker över tid. Hade studien baserats på 

longitudinell data hade det kunnat ses om de depressiva symptomen ökar över tid hos barn 

med vårdnadshavare som använde sig av psykologisk kontroll och då kunnat uttala oss om 

kausalitet. Genom tidigare forskning (Nolen-Hoeksema, 2004) kan antas att de depressiva 

symptom som ungdomarna i studien uppvisar kan leda till depression senare i livet, men i 

denna studie går det inte uttala sig om de depressiva symptomen ökar om barnet fortsatt 

utsätts för psykologisk kontroll. Det går heller inte uttala sig om faktorerna oro och 

katastroftänkande skulle öka mediationen mellan psykologisk kontroll och depressiva 

symptom över tid. I och med att det i denna studie utförts korrelationsanalyser samt 

regressionsanalyser går det inte uttala sig om kausala samband utan enbart hur starka 

sambanden är samt vilken variabel som har störst förklaringsvärde.  

Studiens styrka är dess omfattning och stora sample. Detta gör resultaten mer 

tillförlitliga och mindre känsliga för bortfall. Den generalisering som kan göras utifrån dessa 

resultat är att de troligtvis stämmer överens med hur andra elever på högstadieskolor i andra 

svenska städer uppvisar depressiva symptom. Mätskalorna som användes i enkäten var 

välvaliderade och med hög reliabilitet och på så sätt gör det att resultaten från 

enkätundersökningen är tillförlitliga. Studien är även beprövad då flera pilotstudier utförts 

innan denna studie genomfördes.  

Slutsatsen av denna studie är att människors psykiska hälsa påverkas av olika faktorer 

och kan vara mer eller mindre känsliga för negativa påfrestningar. Förhoppningen är att denna 

studie ska bidra till en syn på att psykisk ohälsa är något som påverkas av både inre och yttre 
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faktorer, att den kan påverkas av medfödda karaktärsdrag och även utvecklas i miljön. Både 

tidigare forskning och vår studie visar tydliga resultat på att depressiva symptom börjar 

utvecklas redan i tidig ålder och det är därför av stor vikt att samhället tar detta på allvar och 

att skola och hemmiljö hjälps åt för att förbättra barn och ungas hälsa. Man bör vara 

uppmärksam på att psykisk ohälsa kan ta sig olika uttryck och vara medveten om att 

bemötandet av barnet också kan påverka dess syn på sig själv. 

Något som kan underlätta för framtida forskning och som även kunnat vara behjälpligt 

vid genomförandet av denna studie är ytterligare forskning om katastroftänkande. 

Litteratursökningen om katastroftänkande visade att det var ett relativt outforskat ämne. Det 

har främst undersökts hur katastroftänkande är associerat till sömnproblem och en utveckling 

av begreppet katastroftänkande och dess innebörd hade varit till stor hjälp för en bättre 

förklaring och förståelse, precis som Landström Flink et al. (2013) föreslår. Ytterligare 

förslag till framtida forskning är att göra denna studie till en longitudinell studie för att se om 

som psykologisk kontroll leder till ökade depressiva symptom.  

Eftersom dagens barn och ungdomar är vår framtid bör dem värnas om. Vi vet nu vad 

som påverkar psykisk ohälsa och kan på så sätt tidigare upptäcka symptom hos barn och 

ungdomar och därmed kanske också undvika en utveckling av psykiska problem. En 

förhoppning är att denna studie ger ytterligare förståelse för hur grundläggande tryggheten i 

barnets hemmiljö är för den psykiska hälsan. 
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